krokus
vakantie
Sportkampen

Jump for Fun
Voor dit kamp zijn we op zoek naar jongens en
meisjes die niet kunnen stilzitten. We proberen
allerlei sprongen op de minitrampolines, we

Hokus, KROKUS, pats

springen in het touw tot we erbij neervallen en
maken te gekke spreidsprongen over de plint.
Op donderdag gaan we met de fiets naar Jump

Hokus, krokus, pats, ik wou dat het vakantie was!

Pottelberg om er naar hartenlust verder te

We oefenen elke dag een nieuwe act waarbij

springen. Spring jij mee in dit avontuur met ons?

plezier en bewegen gegarandeerd is! We gaan
echt goochelen, tijdens de knutselnamiddag

15 - 19 februari

maken we onze eigen abracadabradoos en we

3e t.e.m. 6e leerjaar

maken popcorn voor de ouders die op vrijdag
naar de voorstelling komen kijken.
Hokus krokus pats!

Sporthal De Dageraad Harelbeke
105 euro

15 - 19 februari
2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Dageraad Harelbeke
90 euro

15-19 februari 2021

Sportkampen

Team Spirit
Sport jij ook zo graag samen met je vrienden
in één team? Ontdek bij ons leuke teamsporten
waarbij je elkaar steeds aanmoedigt om door te
zetten en sterker te worden. Want deel uitmaken
van een fantastisch team is het leukste wat er
is! Elke dag heb je de kans om je spirit in de
sport te bewijzen. Op vrijdag moeten de teams
zich bewijzen in een heuse teamchallenge met
een hindernissenbaan, opdrachten en een groot
finalespel.

15 - 19 februari
1e t.e.m. 4e leerjaar
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove
105 euro

UiT-Kajuit
Tot de maan en terug
Ga jij mee op avontuur tot de maan en terug? Op reis tussen allemaal sterren en
prachtige planeten, misschien is dat waar jij altijd al van droomde. We wobbelen over

15-19 februari 2021

kometen en tussen vliegende sterren. Tijdens een voorleesworkshop maken we op
basis van een verhaal een grote maan met een leuke druktechniek en versieren we
een ruimtetafereel. We maken ook een heus ruimteschip en worden een astronaut! Op
woensdag gaan we op uitstap naar de volkssterrenwacht Cozmix.

15 - 19 februari
3 t.e.m. 6 jaar
Zuiderkouter
90 euro

Cirque du Soleil
Ben jij een fantastische acrobaat, de
clown die iedereen aan het lachen
brengt of misschien wel een stoere
leeuwentemmer? Ja? Dan ben je
helemaal op je plaats in onze Cirque du
Soleil! Tijdens een workshop wobbelen
dagen we onszelf uit om steeds
het evenwicht terug te vinden. Op
woensdag trekken we erop uit naar
trampolinepark Hangtime waar jij je
acrobatenkunsten kan tonen en in de
namiddag nemen we nog een frisse
duik in het zwembad in Brugge.
Op vrijdag steken we onze eigen
circusshow in elkaar!

15 - 19 februari
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS
105 euro

Het Timmeratelier
Ben jij een handige harry die tijdens
dit timmeratelier je eigen creaties wil
maken? In de voormiddag voorzien
onze animatoren heel wat leuke
activiteiten en elke namiddag komt
Ward van Bouwdorp Remenos ons
alle kneepjes van het timmeren
leren. De eerste dag maak
je je eigen werkbank en een
sleutelhanger en leer je ook alle
materialen gebruiken. Daarna
kan je ook je eigen stoeltje en
een gereedschapskist ineen
timmeren. De volgende dagen
mag je zelf gaan ontwerpen en
bouwen of eens snuisteren in
de bouwfiches om nog meer ideeën
week!

15 - 19 februari
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
105 euro

15-19 februari 2021

te krijgen. Het wordt alvast een creatieve

paas
vakantie
Sportkampen
Van kop tot teen

Vechtsportmix
Dit sportkamp is ideaal voor jongens en meisjes
die interesse hebben in verdedigingstechnieken.
Ervaren lesgevers uit Harelbeekse clubs
brengen je elke dag zelfverdedigingstechnieken

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen…

bij en je leert gebruik maken van verschillende

Tijdens dit kamp leren we ons eigen lichaam

worpen, klemmen en slag- en stoottechnieken.

beter kennen. We steken een trekpoppetje in

Op vrijdag kampen we in enkele tornooivormen

elkaar en maken koekenmannetjes om van te

tegen elkaar en zoeken we uit wie zich het best

smullen. Door het spelen van New Games krijgen

kan verdedigen.

we meer lichaamsbesef en we zoeken onze
lichamelijke grenzen op tijdens een reuze klim-

6 - 9 april

en klauterparcours.

3e t.e.m. 6e leerjaar

6 - 9 april

Sporthal De Dageraad Harelbeke

2e t.e.m. 3e kleuter

84 euro

SB Noord
72 euro

6-9 april 2021

Avonturenkamp
Een avonturenkamp voor jongens en
meisjes die van een uitdaging houden.
We verleggen onze grenzen op het
avonturenpark en op de klimmuur, de
teampamperpaal, de stormbaan en nog
zotter op het touwenparcours met sliding…
een uitdaging voor elke cliff-hanger.
En alsof dat nog niet genoeg is gaan we
ook mountainbiken, longboarden en is er
waterpret in de kajak.

6 - 9 april
5e t.e.m. 6e leerjaar
PRNC De Gavers
110 euro

Avonturierskamp
Avonturiers gezocht! Er bevindt zich
een schat in de Gavers en het gevaar loert
om de hoek… De toegang tot het geheim kan
alleen via smalle gangen maar alvorens de
tocht kan beginnen worden jullie opgeleid met
een sluiptocht, een hindernisparcours en een
klimtoren. Snel lopen in het bos, slingeren,
schuilhutten maken, raak schieten… Een kamp
voor elke avonturier die graag klimt, buiten ravot
en mee wil zoeken naar de schat. Bij minder
goed weer is er voldoende plaats binnen om
onze missie voor te bereiden of trekken we naar
de sporthal.

6 - 9 april
1e t.e.m. 2e leerjaar
PRNC De Gavers
100 euro

UiT-Kajuit
Binnenstebuiten
Ondersteboven
Binnenstebuiten, ondersteboven, dat belooft een kamp vol
actie en amusement te worden. We gaan wobbelturnen,
ontdekken al onze zintuigen tijdens een workshop
met de zintuigencarrousel en op donderdag is er een
ballenbadcaravan aanwezig waar je helemaal kan in
onderduiken. Op woensdag gaan we op
uitstap naar Jumpsky, een
supertof trampolinepark waar
je ondersteboven kan tuimelen.
In de namiddag trekken we naar
de Brielmeersen waar je binnen
een doolhof gedropt wordt. We
leven ons ook helemaal uit op het

6-9 april 2021

grote speelplein.

6 - 9 april
3 t.e.m. 6 jaar
GO Ter Gavers
72 euro

Wild Wild West
Ga je mee op avontuur naar
het Wilde Westen? Cowboys
en indianen, be ready! Op
woensdag gaan we op uitstap
naar Outside Adventure waar
je het indianenavontuur
tegemoet gaat:
boogschieten, ponyrijden,
een avonturenparcours en een
indianenzoektocht. Trek je cowboylaarzen
maar al aan, zet je mooiste pluimen op je hoed
en bereid je voor op een spannende week!

6 - 9 april
7 t.e.m. 9 jaar
SB Zuid
84 euro

De Bucketlist
Deze week hebben de animatoren een fantastische bucketlist voor jou
opgesteld! Fietsen in de lucht, je eigen radioprogramma maken en
presenteren, vliegen in een vliegtuig, een auto opheffen, een super
spannend paintballspel bij Paintball Club Harelbeke. De verveling zal
deze week alvast niet toeslaan! Op woensdag gaan we naar Technopolis
waar je versteld zal staan wat je die dag allemaal hebt kunnen afvinken
van je bucketlist. Veel succes!

6 - 9 april
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
84 euro

6-9 april 2021

Sportkampen
Alle kleuren van de
regenboog
We stappen samen door de wondere wereld
van de kleuren: elke dag een ander kleurtje dat
centraal staat. We gebruiken heel wat kleurrijk
materiaal, knutselen onze eigen regenboog en
brouwen een heerlijk regenboogdrankje. En als
we de zon voldoende zien, maken we misschien
wel echt onze eigen regenboog. Dit wordt zeker
en vast een regenboogverhaal dat kleur geeft
aan jouw vakantie.

12 - 16 april
2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove
90 euro

Sport- en
Techniekkamp
Elke voormiddag ga je aan de slag met Knexx,
Lego WeDo, Robots en Mindstorm robots om
te programmeren. In de namiddag strekken
we de benen om samen een oriënatieloop te
maken in De Gavers, om baseball te spelen of
een tafeltennistornooi te houden. Een mooie
combinatie voor iedereen die van sport en
techniek houdt.

12 - 16 april
3e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove

Dance Fanatics
Fan van dans? Kan jij ook geen seconde blijven
stilzitten van zodra je muziek hoort? Heb jij
ook de dansmicrobe te pakken?
Dan is dit kamp zeker iets voor
jou! Onder begeleiding van
gediplomeerde dansdocenten
maak je kennis met heel wat
verschillende dansstijlen. Dit
gaat van funky jazz tot de gekste
moderne dans. Deze week dansen
we de pannen van het dak.
Shake it baby!

12 - 16 april

12-16 april 2021

1e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Dageraad
Harelbeke
105 euro

105 euro

UiT-Kajuit
Circusacrobaten
Ik denk dat jij precies degene bent waar ons
circus naar op zoek is. Een echte circusacrobaat!
Deze week word je opgeleid tot een heuse
acrobaat en leer jij alle kneepjes van het
circusvak. Op woensdag gaan we op uitstap
naar De Sierk in De Haan, daar kan je je
helemaal uitleven in de acrobatenhoek en op het
touwlopersparcours. Op vrijdag steken we onze
eigen circusshow ineen en kan iedereen jullie
circuskunsten komen bewonderen!

12 - 16 april
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Zuiderkouter

Jeugdcentrum

90 euro

TSAS

60 euro

Speurneuzen
Heb jij die supergoede speurneus die alle
onopgeloste mysteries kan oplossen? Deze
week worden jullie de Sherlock Holmes van
Harelbeke. Dit kamp is niet voor angsthazen!
Deze week bestuderen we een misdaad
en gaan op zoek naar de dader. Tijdens
een mobiele escape room leren we ook
hoe we snelst alle raadsels kunnen
ontcijferen en ontsnappen. Op donderdag
gaan we op uitstap naar de Wereld van
Kina en brengen we ook een bezoekje
aan de struisvogelboerderij, de ultieme
verstoppers bij uitstek! Zijn jullie klaar
voor het avontuur?

12 - 16 april
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS

Eén ding is zeker! Het
wordt gewoonweg een
beestig kamp! Een we
ek vol fantastische
spelletjes, knutselacti
viteiten, vrije
ravotmomenten en rus
tige snoezelmomentjes.
Op woensdag gaan we
op uitstap naar de
Zonnegloed waar we ke
nnismaken met allerl
ei
wilde en bijzondere die
ren uit de jungle maar
ook uit ons eigen kleine
landje. Een verzorger
neemt ons mee doorh
een het dierenpark en
we
krijgen een exclusieve
blik achter de scherm
en.
Geen reden dus om je
niet in te schrijven voo
r dit
Kriebelkamp.

12 - 16 april
5 t.e.m. 12 jaar
SB Zuid
90 euro

12-16 april 2021

105 euro

Kriebelkamp:
In de Jungle

zomer
vakantie
Sportkampen
Superhelden
Ben jij klaar om een echte held te worden?
We verslaan alle bandieten en bewegen ons
voort als een held. Om op adem te komen
knutselen we onze eigen heldenriem en om
extra krachten op te doen maken we een
supersnack! Tussendoor zingen we samen
met Mindy en Toby heldenliedjes om alle
boeven te verjagen. Kom jij ons helpen om
het kwaad te bestrijden?

1 - 2 juli
2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Dageraad Harelbeke
36 euro

Outdoor Tweedaagse
School’s out!

Twee dagen baseball spelen, een fietstocht

Ben jij ook blij dat we terug op kamp kunnen

oriëntatielopen en vrienden maken…

gaan? Spring er dan maar op los want met

Durf jij het aan?

deze tweedaagse kan je je helemaal uitleven.

maken, grenzen verleggen, buiten tennissen,

School’s out! Je zal geen tijd hebben om je te

1 - 2 juli

vervelen want wij voorzien reuzenspelen en een

3e t.e.m. 6e leerjaar

mysterieus cluedo-spel. Kan jij ook niet wachten
tot de grote vakantie?

1 - 2 juli

SB Noord
42 euro

1e t.e.m. 4e leerjaar
42 euro

1-2 juli 2021

Sporthal De Dageraad Harelbeke

UiT-Kajuit
De Leeuwenwacht
Dit kamp duurt maar twee dagen maar het
beloven wel twee dagen vol avontuur te worden
bij de Leeuwenwacht! Jij kruipt zelf in de huid
van de leeuw en je mag voor één keer zo luid
brullen als je wil! Na al die actie zoeken we ook
even de rust op tijdens een yogaworkshop die
helemaal in het thema is verwerkt. Verzamel al
je leeuwenkracht en wij zien je graag brullen op
de allereerste dag van de vakantie!

1 - 2 juli
3 t.e.m. 6 jaar

Actief vs Creatief
Creatief of actief? Welk type ben jij? Of kan je
helemaal niet kiezen? Dan is dit kamp gewoon
ideaal voor jou. Je hoeft niet eens te kiezen!
Twee dagen gaan we zowel actief als creatief
aan de slag. We leven ons helemaal uit met een
namiddag lasershooten in de Gavers maar gaan

Jeugdcentrum TSAS

ook de artistieke weg op tijdens een workshop

36 euro

expressie en theater. Het is simpel: je moet
enkel nog kiezen voor dit kamp!

1 - 2 juli
7 t.e.m. 9 jaar
Zuiderkouter
42 euro

Special Agents
Academy
Heb jij alle troeven om een special agent te
worden? Deze spoedcursus van twee dagen
maakt van jou één van de meeste getalenteerde
special agents van Harelbeke en omstreken!
Bereid je voor om undercover te gaan en de
verdachte moord op de baron van Hinterstein
op te lossen. Een oefening op de schietstand
behoort natuurlijk ook tot de opleiding,
vrijdagvoormiddag trekken we de oefenpiste van
Paintball Club Harelbeke in. Dankzij hen wordt
jullie uitmuntende schietopleiding mogelijk
gemaakt.

1-2 juli 2021

1 - 2 juli
10 t.e.m. 12 jaar
Zuiderkouter
42 euro

Sportkampen
Fietskamp
Tour de France
Wie komt mee Yves Lampaert en AnnSophie Duyck achterna fietsen? We leren
enkele basisregels uit het verkeer kennen,
we gebruiken verkeersborden op een leuk
parcours en oefenen heel wat evenwicht op
een hindernissentocht. Wat natuurlijk niet mag
ontbreken is het pimpen van onze fiets. Op
vrijdag gaan we dan onder begeleiding een stukje
de baan op met onze gloednieuwe gepimpte fiets.
En rijden maar.

5 - 9 juli
2e t.e.m. 3e kleuter

Tenniskamp

Zuiderkouter

Game, set en match. Elke dag sporten met

90 euro

een racket als rode draad door de activiteiten.
Het grootste deel van de dag leer je de juiste
tennistechnieken aan om op het einde van de
week als volleerde tennissterren deel te nemen
aan de Hulstse Grand Slam. Daarnaast zorgt

Let’s dance!
Een danskamp volgen in Harelbeke, dat is plezier

Jody voor nieuwe en uitdagende activiteiten op
maat van de tieners. Zo slaan we de ene ace na
de andere.

gegarandeerd. Er is voor elk wat wils: onervaren

5 - 9 juli

deelnemers maken kennis met dans op een

5e leerjaar t.e.m. 3e middelbaar

leuke creatieve manier en ook de meer ervaren
dansers komen aan hun trekken. Dit kamp wordt

SB Noord

begeleid door gediplomeerde dansdocenten met

105 euro

jaren ervaring waardoor je de laatste nieuwe
dansen aanleert en de coolste muziek te horen
krijgt. Let’s dance!

5 - 9 juli
1e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Dageraad
Harelbeke
105 euro

5-9 juli 2021

Sportkampen

Indianenkamp
Een themakamp vol actie, spel en creativiteit
waar de kinderen ingewijd worden in de wereld
van de indianen. Verhalen van de indianen
brengen ons naar het verleden en elke dag lonkt
het avontuur! Varen op het meer met de grote
indianenboot, schieten met pijl en boog, kruipen
door de nauwe gangen van de speleobox en de
behendigheidstest op het hindernisparcours
zijn slechts enkele van de vele activiteiten
in de natuur, begeleid door onze bekwame
opperhoofden! Kortom een week voor elk kind
dat graag buiten ravot!

5 - 9 juli
1e t.e.m. 2e leerjaar
PRNC De Gavers
120 euro

Onderwaterwereld
Duik je mee de wondere onderwaterwereld
in? Aan de hand van een verhaal knutselen we
vissen en octopussen in allerhande kleuren
en vormen en gebruiken die voor een heus
onderwatertafereel. Ook een onderwaterwereld
in een bokaal maken we zelf. Het wordt dus
een creatieve week! Op woensdag waaien we
even uit aan zee waar we in de voormiddag

UiT-Kajuit
Bij de brandweer
Wij zijn bij de brandweer. Jij ook? Deze week
gaan we creatief aan de slag met dit
thema en oefenen we ook ons evenwicht
en andere brandweermanvaardigheden
tijdens een actieve sportles. Op dinsdag
gaan we op uitstap naar de Tuin van Kina
en leren we er alles over de bijtjes, dat
moet een brandweerman of –vrouw
ook weten he! Erna testen we onze
behendigheid op het grote speelplein in
de Brielmeersen.

5 - 9 juli

5-9 juli 2021

3 t.e.m. 6 jaar
Jeugdcentrum TSAS
90 euro

krabben zullen vangen en in de namiddag het
onderwaterleven ontdekken in Sea Life.

5 - 9 juli
7 t.e.m. 9 jaar
SB Zuid
105 euro

Into The Wild
Deze week trekken we ‘into the wild’. Op
donderdag gaan we op uitstap naar Ecopark
Adventures waar we het avontuur opzoeken
in de hoogte, tussen de bomen en boven
het water. Nathalie komt langs en samen
bouwen we een bijenkastje die je in jouw tuin
kan ophangen. Verder gaan we natuurlijk ook
ravotten in de Gavers en zoeken we vooral de
buitenlucht op!

5 - 9 juli
10 t.e.m. 12 jaar
GO Ter Gavers
105 euro

Kriebelkamp: Boer zoekt

Boer zoekt … creatieve

…

medewerker, speelse
boerin, snoezelende kin
Het belooft een heel ge
deren op de boerderij.
varieerde week te worde
n! Action painting, heel
knutselactiviteiten en
wat leuke spelletjes,
ook rustige snoezelmo
mentjes staan deze we
Op woensdag trekken
ek
op
het boerderijprogram
we er even op uit naar
ma.
de Engelenhoeve. Een
helemaal tot rust kan
mi
niboerderij waar je even
komen, de dieren kan
knuffelen en de snoezel
ruimte kan opzoeken.

5 - 9 juli

5 t.e.m. 12 jaar
Zuiderkouter
90 euro

5-9 juli 2021

Sportkampen
Olympische spelen
Je leert er verschillende olympische disciplines kennen
zoals atletiek, gymnastiek en de vele balsporten.
We doen opdrachten om olympische ringen te verdienen
die we op vrijdag op onze vlag kleven. We knutselen de
drie soorten medailles: brons, zilver en goud, en maken
een gezonde snack zoals elke olympiër vaak eet. Op
vrijdag is er de slotceremonie met voor iedereen een
plaats op het schavotje.

12 - 16 juli
2e t.e.m. 3e kleuter
SB Noord
90 euro

Maffia
Levend Cluedo, Stratego, Smokkelspel… De verschillende maffia
families moeten samenwerken om zoveel mogelijk ‘geld’ te
verdienen. Maar werkt iedereen wel mee? Ga samen mee in dit
verhaal van macht, geheimen en strijd. Wie houdt op het einde van de
week het meeste over om nog vlot mee te doen aan het escapespel

12-16 juli 2021

op het sportcentrum? Dit wordt vast en zeker een crimineel kamp.

12 - 16 juli
3e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Dageraad Harelbeke
105 euro

Olympic Games
Op jullie plaatsen.... Klaar.... Start! Schiet maar uit je startblokken en
ga mee op een waar olympisch avontuur. We gaan samen loopnummers
oefenen, slaan een homerun tijdens een partijtje softbal en oefenen
onze turntechnieken in de gymzaal. Wie wordt de grootste olympiër van
Harelbeke en omstreken? Op vrijdag wordt iedereen uitgenodigd op de
slotceremonie voor de uitreiking van de medailles. Doe met ons mee en
ga voor goud!

12 - 16 juli
1e t.e.m. 4e leerjaar
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove
105 euro

Indianenkamp
Een themakamp vol actie, spel en creativiteit waar de kinderen ingewijd worden in
de wereld van de indianen. Verhalen van de indianen brengen ons naar het verleden
en elke dag lonkt het avontuur! Varen op het meer met de grote indianenboot,
schieten met pijl en boog, kruipen door de nauwe gangen van de speleobox en
de behendigheidstest op het hindernisparcours zijn slechts enkele van de vele
activiteiten in de natuur, begeleid door onze bekwame opperhoofden! Kortom een
week voor elk kind dat graag buiten ravot!

12 - 16 juli
1e t.e.m. 2e leerjaar
PRNC De Gavers
120 euro

Avonturenkicks
Voor de kick staan de leukste en zotste activiteiten gereserveerd!
Touwenparcours en kicks met de skyswinger, deathride… maar ook zeker fun
en actie met mountainbike, bumperballs en wateractiviteiten.Daarnaast gaan
we cruisen met het longboard, snorkelen en free-diven in de duiktank. Ook de
outdoor lasershoot en de nieuwe archery tag worden de max!

1e t.e.m. 3e middelbaar
PRNC De Gavers
145 euro

12-16 juli 2021

12 - 16 juli

UiT-Kajuit
De Droomfabriek
De droomfabriek, een plaats waar deze week
al je dromen uit kunnen komen! We laten ons
meeslepen in een vrolijk theateratelier van
Pieter Potlood die droomt van een fantastisch
kunstwerk. Met leuke melodietjes en veel
humor neemt hij jullie mee in dit verhaal.
We steken ook een handje toe in het
knuffelziekenhuis, want ja, ook knuffels
kunnen ziek worden! Op woensdag gaan
we op uitstap naar Villa Imagina. Droom
helemaal weg in het grote waterbed in
de snoezelruimte onder een prachtige
sterrenhemel van lichtjes. We ontdekken
ook de fantastische tuin en thema-caravans
waar je kan ravotten en spelen.

12 - 16 juli
3 t.e.m. 6 jaar
SB Centrum
90 euro

Time To Party
Wat denk je? Zin in het feestje van het jaar? Jaja,
’t is van dat! Time to party! Samen met Connie
maken we de beste streetfoodhapjes, donderdag
komt de enige echte partycaravan ter plaatse
en kan jij zelf muziek draaien en de plaatjes
aan elkaar praten. Op vrijdag tonen we onze
beste dansmoves op het Kidrockfestival: van een
knallende afsluiter gesproken! Koop je ticket nu
al in voorverkoop. Tot dan!

12 - 16 juli
7 t.e.m. 9 jaar

12-16 juli 2021

SB Zuid
105 euro

Masterchef
gaat op wereldreis
We zijn er 100 % zeker van, jij bent de
masterchef die we zoeken! Deze week mag jij
bewijzen hoe je de wereldkeuken beheerst en
mag je heel wat topgerechten maken. We gaan
niet enkel koken maar ook creatief en actief aan
de slag op onze wereldreis. Ook een masterchef
heeft nood aan ontspanning en hiervoor trekken
we richting Kidrock festival: de ideale afsluiter
van deze topweek.

12 - 16 juli
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
105 euro
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12-16 juli 2021

UiT-Kajuit

Verkleedfeest
Tijgers, prinsessen, piraten,
clowns, feetjes en superhelden: ze zullen
er allemaal zijn tijdens het grote verkleedfeest!
Er komt een superleuke ‘chateau-caravan’
langs waarin jullie als een echte ridder en
prinses in kunnen spelen en ontdekken. Om dit
verkleedfeest helemaal geslaagd van start te
laten gaan, mogen jullie op maandagmorgen
allemaal verkleed komen naar dit leuke
kampje! De animatoren zijn heel benieuwd
welke kleurrijke bende zij deze week mogen
verwelkomen.

19 - 20 juli

#Instacool
Ben jij een echte foodie of fashionlover? Ben
jij online megahip en instafamous? Tijdens dit
kamp leer je hoe je de mooiste foto’s kan nemen
om jouw Instagrampagina te laten opvallen.
Pauline en Rhanna maken van jullie beroemde
influencers, dus schrijf je snel in om alle tips en
tricks te weten te komen!

3 t.e.m. 6 jaar

19 - 20 juli

SB Centrum

10 t.e.m. 12 jaar

36 euro

Jeugdcentrum TSAS
42 euro

Een Oosterse Nacht
Een Oosterse nacht en een Oosterse dag. We
gaan even weg uit de tijd, op een vliegend tapijt.
Dit betoverend kamp neemt je mee op een
avontuurlijke reis naar het Oosten, vol magie,
onvoorspelbare gebeurtenissen, dromerige
spelletjes maar ook heel spannende activiteiten
in de Gavers. Na dit kamp zal de Oosterse nacht
geen geheimen meer voor jou hebben.

19 - 20 juli
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS

19-20 juli 2021

42 euro

Keukenprinsen en
-prinsessen
Beste keukenprinsen en
keukenprinsessen, deze week zijn
jullie welkom in ons kookkasteel!
Op maandag komt Babaloca langs
en bouwen we ons eigen kasteel uit
wel meer dan 100 dozen en heel
wat kranten! Als echte prinsen en
prinsessen nemen we hier onze
intrek in. Kookanje neemt ons mee
op een fantastisch kookavontuur.
Samen maken we de lekkerste koninklijke
gerechtjes! Prinsen en prinsessen hebben
ook nood aan een dagje ontspanning
dus op woensdag trekken we de
wijde dierenwereld in en bezoeken we
Planckendael.

2 - 6 augustus
3 t.e.m. 6 jaar
SB Centrum
90 euro

Hakuna Matata
Hakuna matata! Deze week snuiven we de
Afrikaanse sfeer op en reizen we even naar een
ander werelddeel. Zonnig, vrolijk en zonder
zorgen, dat wordt het motto van deze week. We
leren djembé spelen en maken ook een lekkere
Afrikaanse maaltijd klaar. Op woensdag trekken
we richting dierenpark Planckendael. Neem je
checklist maar mee, welke Afrikaanse dieren
kan jij allemaal spotten?

2 - 6 augustus
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS

Ben jij al gepakt en gezakt om samen met
ons op de grote tijdreis te vertrekken? We
duiken terug in de geschiedenis tijdens een
uitdagende escape room. Léléfun neemt ons
dan weer terug mee naar de Middeleeuwen
waarin dranken, prinsessen, immense kastelen,
troubadours en koningen met hele mooie kleren
voorkomen! Maar het is dringend tijd voor een
nieuwe troonopvolger, wie zal de nieuwe koning
worden? Op woensdag gaan we op uitstap naar
de Gallische Hoeve en doen we een historische
zoektocht in Gent met rafting boten in het
historisch centrum.

2 - 6 augustus
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
105 euro

2-6 augustus 2021

105 euro

De grote tijdreis

UiT-Kajuit

Ik moest kloppen …
Ik moest kloppen want … Jaja, je weet het
wel he, de bel doet het niet. Deze week
staat onze deur wagewijd open om jullie te
ontvangen op ons superdeluxe TV kamp!
Zingen en rappen zoals Samson en Marie,
dat leren jullie hier! Ook dansen als K3, de
Ghost Rockers of Maya de Bij staan op het
programma. En een bezoek aan Plopsaland
en alle fantasiefiguurtjes kan natuurlijk niet
ontbreken! Dit wordt een kleurrijke, vrolijke
en actieve week!

9 - 13 augustus
3 t.e.m. 6 jaar
Jeugdcentrum TSAS
90 euro

Zon, zee en zand
Zon, zee en zand! Het belooft een op en top zomerse
week te worden! Maandag duiken we er meteen in met
een creatieve workshop ‘zeemeerminnenmagie’. De
animatoren zijn het zonnetje in huis, hebben zeeën van
ideeën en hebben voor jullie allerlei leuke activiteiten
in petto. Vrijdag komt Nick van de Speelhoed langs en
gaan we met z’n alle magische zandtekeningen maken.
Woensdag trekken we richting De Panne en leven we ons
uit tijdens een dagje Plopsaland.

9 - 13 augustus
7 t.e.m. 9 jaar
SB Centrum

9-13 augustus 2021

105 euro

Geef acht!
Links, rechts, geef acht. Trek je uniform en
bottines maar aan, camoufleer je helemaal
en zet je helm op. Klaar voor het grote
avontuur? Daar gaan we! Maak je eigen
geheime onderwaterrobot en oefen je
scherpschutterkwaliteiten tijdens een
spelletje paintball bij Paintball Club
Harelbeke. Op woensdag gaan we op
uitstap naar avonturenpark Avanco
waar jullie survivalskills getest
worden. Eén ding is zeker, zorg dat
je goed uitgeslapen bent voor dit
kamp van start gaat.

9 - 13 augustus
10 t.e.m. 12 jaar
Zuiderkouter
105 euro

Tiener
2daagse
Doeners en Durvers
Deze tienertweedaagse

Onze animatoren voorzi

activiteit waarbij al jul

is enkel voor doeners

en durvers!
chtige

en op dinsdag een ma

lie doe- en durfskills

10 - 11 augustus
12 t.e.m. 15 jaar
Jeugdcentrum TSAS
60 euro

9-13 augustus 2021

getest
Op woensdag trekken
we erop uit
naar Outsider waar we
een goedgevulde dag
tegemoet
gaan: tijdens een teamb
uilding op het droge bre
ngen
we allerlei uitdagende
proeven tot een goed
einde, we
overwinnen tal van ob
stakels tijdens het mo
erasparcours,
als echte Tarzans gaan
we slingeren tussen de
bomen en
we nemen deel aan ee
n waterski-initiatie. Ge
no
eg durfen doe-gehalte voor de
ze tweedaagse!
worden! Be prepared!

Sportkampen
Alles op wieltjes
Voor alle kinderen die houden van fietsen is
dit een ideaal kamp. Samen met de lesgever
bouw je een parcours. Slalommen, hellingen en
hindernissen worden geoefend. Zowel kinderen
met als zonder steunwieltjes zijn van harte
welkom. Trek maar je koerstruitje aan voor
dit kamp. Om tijdens dit kamp even op adem te
komen, knutselen we gadgets voor onze fiets en
brouwen we onze eigen sportdrank.

16 - 20 augustus
2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove
90 euro

Atletic fanatic
Hardlopen, verspringen en hoogspringen
kent iedereen. We maken hiervoor
gebruik van de gloednieuwe sprintpiste,
de nieuw aangelegde verspringbak en
de hoogspringstand op sportcentrum De
Mol. Maar je maakt ook kennis met andere
disciplines zoals speerwerpen en kogelstoten.
Op dit atletiekkamp werk je niet enkel aan je
techniek, maar kan je je prestaties ook meten

16-20 augustus 2021

in spannende wedstrijden met teamgenoten.

16 - 20 augustus
1e t.e.m. 4e leerjaar
Sporthal De Dageraad Harelbeke
105 euro

Hungergames

Indianenkamp

Ga de strijd aan tegen elkaar in een aantal

Een themakamp vol actie, spel en creativiteit

vlijmscherpe uitdagingen want jij bent
uitgekozen om mee te doen met de Hunger
Games. De hele week zal je op je hoede
moeten zijn. We bestrijden elkaar met pijl
en boog maar je moet ook samenwerken
om te kunnen overleven tijdens een mega
bosspel in De Gavers. Op vrijdag wordt
de balans opgemaakt en wie de meeste
levens overhoudt, wint de spelen. Fijne
Hongerspelen en mogen de kansen immer in
je voordeel zijn.

waar de kinderen ingewijd worden in de wereld
van de indianen. Verhalen van de indianen
brengen ons naar het verleden en elke dag lonkt
het avontuur! Varen op het meer met de grote
indianenboot, schieten met pijl en boog, kruipen
door de nauwe gangen van de speleobox en de
behendigheidstest op het hindernisparcours
zijn slechts enkele van de vele activiteiten
in de natuur, begeleid door onze bekwame
opperhoofden! Kortom een week voor elk kind
dat graag buiten ravot!

16 - 20 augustus

16 - 20 augustus

5e leerjaar t.e.m. 3e middelbaar

1e t.e.m. 2e leerjaar

Sporthal De Dageraad
Harelbeke

PRNC De Gavers
120 euro

105 euro

16-20 augustus 2021

Avonturenkriebels
Een keitof kamp op provinciaal domein
De Gavers, waar vanalles te beleven valt.
Avontuur verzekerd met onder andere het
hindernissenparcours, mountainboard en dan
spreken we nog niet over het touwenparcours,
8m hoge klimtoren en zoveel meer. Het bos is
ons terrein om te ravotten, kampen te maken en
om de strijd aan te gaan met coole Nerf geweren.
Om af te koelen zoeken we het water op: in de
kajak of samen op een vlot of raft. Voor allen
samen is geen uitdaging te moeilijk.

16 - 20 augustus
1e t.e.m. 4e leerjaar
PRNC De Gavers
130 euro

UiT-Kajuit
Luilekkerland
De vakantie loopt op zijn einde dus hoog
tijd om even te luilekkeren! We zoeken
af en toe de rust op zoals tijdens een
yogaworkshop op maat van kleuters.
Natuurlijk liggen we niet heel de week
met onze beentjes in de lucht. Yes
Events komt langs met een workshop
Balance Games. Je evenwicht zoeken
en bewaren is de grote uitdaging! Dus
hier gaan we even de actie opzoeken.
Op donderdag gaan we op uitstap

16-20 augustus 2021

naar kinderboerderij Pierlapont.
Je kan er luilekkeren tussen de
diertjes, tussen de strobalen of op
een tractor. Tot dan!

16 - 20 augustus
3 t.e.m. 6 jaar
Jeugdcentrum TSAS
90 euro

Sportkriebelkamp
Dit is een kamp specia
al voor kinderen die ne
t
iets meer uitleg nodig
hebben bij het beoefen
en
van een sport. Eén vas
te lesgever begeleidt
het groepje de hele we
ek en wordt aangevuld
met lesgevers van onze
eigen G-sport clubs.
Klassieke en minder ge
kende sporten komen
aan bod met daarbij aan
dacht voor spelregels
en
fair play. Een week op
maat voor de kinderen
met
de nadruk op sport en
plezier.

16 - 20 augustus
1e t.e.m. 4e leerjaar
Sporthal De Dageraad
105 euro

Harelbeke

Viva la Fiesta
Viva la fiesta! Dat belooft voor deze week.
We snuiven de festivalsfeer op, genieten
van de buitenlucht en amuseren ons vooral
tijdens heel wat zalige activiteiten. Een
partijtje bubbelvoetbal staat dus zeker op het
programma! Ook een haarvlechtworkshop
of een DJ workshop is misschien helemaal
jouw ding. Op woensdag leven we ons uit op
de rollerskatepiste en in de namiddag gaan we
vlotten bouwen en een tochtje varen. Wat denk

Musicalkamp
Een musicalkamp, wat een primeur! Samen
met Leen van Muziek Harelbeke staken we dit
fantastische kamp in elkaar. Elke voormiddag
organiseren onze animatoren heel wat leuke

je? Helemaal viva la fiesta toch!

16 - 20 augustus
10 t.e.m. 12 jaar
SB Noord
105 euro

activiteiten: posters maken, podiumpresence,
grime en decorstukken bouwen. Elke
namiddag komt Leen langs en leert
ze jullie alle kneepjes van het vak.
Het belooft een swingende week te
worden met een mooie slotshow die
we zullen filmen. Woensdag even
geen repetitie maar wel een leuke
daguitstap, we gaan rolschaatsen
zoals in Grease!

16 - 20 augustus
7 t.e.m. 9 jaar
Zuiderkouter
105 euro

16-20 augustus 2021

Sportkampen
Alles met de bal
Voetbal, basketbal,

Indianenkamp

cricketbal,

Een themakamp vol actie, spel

jongleerbal,
krachtbal,
rugbybal,
tennisbal, golfbal,
alles met de bal. Er
bestaan heel wat
ballen en bij ons
leer je er alles over.
Plezier en de bal zijn
de 2 belangrijkste
woorden van
ons kamp. We
maken en smullen
krentenbollen en
knutselen een coole knikkerbaan. En voor wie
er maar niet genoeg van krijgt gaan we op tocht
om Stip te helpen bij het terugvinden van zijn
ballenvriendjes.

23 - 27 augustus

en creativiteit waar de kinderen
ingewijd worden in de wereld van
de indianen. Verhalen van de indianen
brengen ons naar het verleden en elke dag lonkt
het avontuur! Varen op het meer met de grote
indianenboot, schieten met pijl en boog, kruipen
door de nauwe gangen van de speleobox en de
behendigheidstest op het hindernisparcours
zijn slechts enkele van de vele activiteiten in de
natuur, begeleid door onze
bekwame opperhoofden!
Kortom een week voor elk
kind dat graag buiten ravot!

23 - 27 augustus
1e t.e.m. 2e leerjaar
PRNC De Gavers
120 euro

2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Dageraad Harelbeke
90 euro

Avonturenkriebels
Een keitof kamp op provinciaal domein

American Sports
Al eens gehoord van spike ball en Lacrosse? Dit
zijn Amerikaanse sporten zoals frisbee, rugby en
basketbal. Tijdens dit kamp dompelt Jody jullie

23-27 augustus 2021

onder in de wondere wereld van Amerikaanse
sporten. En op vrijdag kunnen jullie proeven van
Pro Show Wrestling, spannend.

23 - 27 augustus

De Gavers, waar vanalles te beleven valt.
Avontuur verzekerd met onder andere het
hindernissenparcours, mountainboard en dan
spreken we nog niet over het touwenparcours,
8m hoge klimtoren en zoveel meer. Het bos is
ons terrein om te ravotten, kampen te maken en
om de strijd aan te gaan met coole Nerf geweren.
Om af te koelen zoeken we het water op: in de
kajak of samen op een vlot of raft. Voor allen
samen is geen uitdaging te moeilijk.

1e t.e.m. 4e leerjaar

23 - 27 augustus

Sporthal De Dageraad Harelbeke

3e t.e.m. 4e leerjaar

105 euro

PRNC De Gavers
130 euro

UiT-Kajuit
Allemaal beestjes
Beestjes hier, beestjes daar, deze week zie je
allemaal beestjes. Tijdens een workshop van
kinderboekhandel Bel’lumière maken we onze
eigen beestjes uit afvalmateriaal en we geven ze
terecht in een persoonlijke dierenencyclopedie.

Boomhuttenkamp

Donderdag gaan we op zoek naar allerlei

In samenwerking met de Gavers organiseren we

een leuk kleurtje met verf. Die beestjes komen

beestjes in dierenpark de Zonnegloed.

23 - 27 augustus

deze week een fantastisch boomhuttenkamp!
In het bos bouwen we elke namiddag verder
aan een tijdelijke boomhut en leert Ward van

3 t.e.m. 6 jaar

bouwdorp Remenos ons alle kneepjes van het

SB Noord

vak: sjorren, bouwen, zagen… In de voormiddag

90 euro

staat een eigen activiteit of een natuurworkshop
van de Gavers op het programma. Het wordt een
avontuurlijke week waar je zeker en vast veel zal
bijleren!

Ready Action
Ready, action go! Ben jij klaar om in dit

23 - 27 augustus
10 t.e.m. 12 jaar

filmavontuur te springen? Jullie worden de

Jeugdcentrum TSAS

nieuwe sterren van de showbizz en schitteren in

105 euro

jullie eigen film. Van scripts schrijven tot scènes
inrichten, van acteren tot regisseren. Als echte
actiehelden trainen jullie op de spectaculairste
shots tijdens een wedstrijd paintball bij
Paintballclub Harelbeke maar ook op het
avonturenparcours in de IJsmolenhoeve.

23 - 27 augustus
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS
105 euro

23-27 augustus 2021

Knutselaterlier
Fleur dompelt je deze twee dagen onder in
haar fantastisch kleurrijke knutselaterlier!
Kleurpotloden, glinsters, verf, pixels, wasco’s,
verfborstels, crèpepapier, lintjes en slingers, je
zal het allemaal gezien hebben! Zij bedenken
heel wat originele knutselprojecten voor jou.
Ook een workshop pixelen speciaal voor kleuters
staat op het programma! Dat wordt hier de max!

30 - 31 augustus
3 t.e.m. 6 jaar
SB Noord
36 euro

Keukengeheimen
Een keuken vol geheimen, dat is wat er deze
week allemaal te ontdekken valt. We starten
de maandag meteen met een kookworkshop.
Samen met Sofie ontdekken we alle geheimen
uit grootmoeders keuken. In kleine groepjes
wagen we ons ook aan een escaperoom. De
chef van de keizer is even weg. Dit is jullie kans
om het recept van het lievelingsdessert van de
keizer te bemachtigen. Veel succes tijdens deze
geheimzinnige week!

30 - 31 augustus
7 t.e.m. 9 jaar
Jeugdcentrum TSAS

30-31 augustus 2021

42 euro

Robin Hood
Word jij de Robin Hood van deze tijd? Kan
je perfect boogschieten of heeft dit nog
wat oefening nodig? Deze week kan je je
boogschietvaardigheden nog wat bijschaven.
We trekken hiervoor naar de Gavers. Ook het
heen en weer springen en slingeren kan je
uitproberen tijdens een workshop parkour en
freerunning in Tranzit.

30 - 31 augustus
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
42 euro

30-31 augustus 2021

herfst
vakantie
Sportkampen
Herfstsport
Laten we samen een bosspel spelen en
knutselen met materialen uit het bos. Een
halloweenspel spelen in de sporthal en
heerlijke pompoensoep met spinnetjes maken.
We klimmen over de hoogste bergen in een
klim- en klauterparcours en dansen enkele
heksendansen. Dit is een kamp voor al wie niet
graag stil zit en houdt van griezelen.

3 - 5 november
2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Dageraad Harelbeke
54 euro

Gymnastiek met Sportflix
Hang jij vaak ondersteboven in de zetel, loop jij ook graag op
een smal muurtje of buitel jij altijd op het speelplein? Bij ons
leer je wat waagstand en arabesque zijn, je oefent sprongen
op de trampoline en over de plint. We oefenen op lenigheid,
kracht en evenwicht. We leren deze vaardigheden aan om op
Op vrijdag is er als afsluiter de deelname aan Sportflix.

3 - 5 november
1e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Dageraad Harelbeke
63 euro

3-5 november 2021

donderdag een kleine gymshow te presenteren aan de ouders.

Sportkampen

In the mix
met Sportflix

Trek je sportkleren maar aan want vrijdag

We mixen gekende met minder gekende sporten.

kunnen worden. Digisports, een mega

Ken jij speedminton, discgolf of Lacrosse al?
Het belooft een sport-drie-daagse te worden
met heel veel sport en actie. We bereiden ons de
eerste dagen voor om op vrijdag deel te nemen
aan Sportflix met coole activiteiten en nieuwe
spelen.

3 - 5 november
1e t.e.m. 6e leerjaar
Sporthal De Vlasschaard Bavikhove
63 euro

3-5 november 2021

Sportflix
5 november wordt de sportiefste dag van de
herfstvakantie. Sportflix is een sportinstuif
waar de laatste nieuwe trends uitgeprobeerd
hindernissenparcours en leuke dansvormen kan
je er uitproberen. Een aanrader voor elk kind
van het lager onderwijs dat zich een hele dag wil
uitleven in dit spel- en sportparadijs.

5 november
1e t.e.m. 6e leerjaar
Nog te bepalen
21 euro

UiT-Kajuit

Spooktactular
Het wordt een korte maar wel een super spooky en

Op toer
met de boer

spectaculaire herfstvakantie! Bereid je voor op een

Deze week gaan we op toer met de

een griezelverhaal en worden personages in een levend,

Halloweenfeest zoals je dat nog nooit gevierd hebt.
Kinderboekhandel Bel’Lumière komt een leuke
workshop rond dit thema geven. Jullie maken samen

boer, maar een beetje omgekeerd! De
boer komt donderdag op bezoek en
brengt grote en kleine boerderijdieren

griezelig schimmenspel. Als dat nog niet beangstigend
genoeg is, dan kan je je grootste angsten trotseren in
Bellewaerde tijdens de Halloween dagen!

mee! Op woensdag komt Nathalie langs
en boetseren we samen iets leuks

3 - 5 november

rond het thema de boerderij. Verder

7 t.e.m. 9 jaar

voorzien de animatoren heel wat leuke

Jeugdcentrum TSAS

spelletjes en knutselactiviteiten. Doe
dus maar je salopet en rubber laarzen

63 euro

aan deze week, want het avontuur op de
boerderij is nooit veraf!

3 - 5 november
3 t.e.m. 6 jaar
Zuiderkouter
54 euro

Trick or treat
Ben je helemaal weg van Halloween en hou
je wel van wat griezelen? Ben je de ultieme
grappenmaker, kan je mensen echt goed
laten schrikken en ben je dan nog eens een
heus zoetebekje? Dan is dit gewoon hét
kamp voor jou! Deze week maken we zelf
Halloween-treats en halen we natuurlijk ook

vieren in Bellewaerde, boehoehoe!

3 - 5 november
10 t.e.m. 12 jaar
Jeugdcentrum TSAS
63 euro

3-5 november 2021

de beste tricks uit. Op donderdag wordt de
spanning compleet en gaan we Halloween

Kerst
vakantie
Sportkampen

Winterwonderland
We bewonderen ‘s ochtends het witte gras op
de voetbalvelden, genieten van de frisse lucht
tijdens een stevige wandeling in De Gavers en

Op stap met Olaf
Buiten is het koud. Daarom springen, huppelen,
klimmen, rennen, duikelen en rollen we naar
hartenlust in de sporthal. Maar we gaan ook
buiten ravotten en een bosspel spelen. Samen
met Olaf gaan we op zoek naar zijn wortel en
schilderen we een kasteelspel om mee te nemen
naar huis.

3 - 7 januari 2022

brengen een bezoek aan De Piste in Kortrijk.
En als het weer even meezit kunnen we een
sneeuwballengevecht spelen. Wie kan genieten
van de winter en het buitenleven moet zeker
aansluiten bij dit kamp.

3 - 7 januari 2022
1e t.e.m. 4e leerjaar
Sporthal De Dageraad Harelbeke
105 euro

2e t.e.m. 3e kleuter
Sporthal De Dageraad Harelbeke
90 euro

Cool Kicks
Kan jij goed tegen de kou en vind je het niet
erg om een extra paar sokken aan te trekken?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. We gaan
schaatsen, leren curling kennen en brengen een
bezoek aan Ice Mountain.

3 - 7 januari 2022
5e leerjaar t.e.m. 3e middelbaar
Sporthal De Dageraad Harelbeke
105 euro

3-7 januari 2022

speelplein
werking
Daguitstap
Bellewaerde
Heb jij zin in een dagje vol avontuur, spetterende
attracties en dierenplezier? Dan is deze uitstap
naar Bellewaerde zeker een aanrader! Op 8 juli
is er geen speelpleinwerking voor kinderen die
niet meegaan op uitstap.

8 juli (8u45-17u30)
3 t.e.m. 12 jaar
Verzamelen speelpleinwerking
Bavikhove of Harelbeke
25 euro

Daguitstap
De Sierk
Klaar voor een dag vol
circuskunsten en allerlei
speelhoeken in caravans, tenten
en een glijbanencomplex? In de
Sierk kan je een hele dag de clown
uithangen en de beste acrobaat in
jezelf bovenhalen. Op 19 augustus
is er geen speelpleinwerking voor
kinderen die niet meegaan op
uitstap.

19 augustus (8u30-18u)
3 t.e.m. 7 jaar
Verzamelen
speelpleinwerking
Bavikhove of Harelbeke
18 euro

Daguitstap
Buitenbeentje
Ben jij een echte avonturier en waterrat?
Tijdens deze avonturendag in Diksmuide
gaan we gocarten, bouwen we ons eigen
vlot die we ook mogen bevaren en leer je
suppen als de beste! Op 19 augustus is er
geen speelpleinwerking voor kinderen die
niet meegaan op uitstap.

19 augustus (8u15-18u)
8 t.e.m. 12 jaar
Verzamelen
speelpleinwerking
Bavikhove of Harelbeke
25 euro

Zwemmen met de
speelpleinwerking
Tijdens de vakantie nemen we graag eens
een frisse duik in het zwembad van. Je
kijkt er zeker al naar uit om je helemaal uit
te leven in het binnen- of buitenzwembad,
met volle snelheid van de glijbanen te
glijden of eindeloos rondjes te draaien in de
stroomversnelling.

niet vast. We houden je zeker op de hoogte
via onze website
www.harelbeke.be/speelpleinwerking.
Zwemmen blijft een gratis activiteit die inbegrepen is in de prijs.
Inschrijven kan de dag zelf op het speelplein. Vergeet dan ook zeker je
zwemgerief niet.

speelpleinwerking 2021

Wanneer we juist gaan zwemmen staat nog

Praktische info
UiT-Kajuit, tiener 2daagses en sportkampen
Inschrijven en betalen

Annulatie en terugbetaling

Inschrijven voor de UiT-Kajuit kampen, tiener

Bij annulering van een inschrijving voor een kamp of

2daagses en sportkampen kan online of op de

2daagse worden volgende bedragen terugbetaald:

Jeugddienst/Sportdienst zelf. Op de Sportdienst kan
je ook betalen met sportcheques van Sodexo.

- Tot één week voor de start van de activiteit: er
wordt een annulatiekost van 2 € aangerekend, de

Via de webshop schrijf je jouw kind(eren) in voor

rest van de deelnameprijs wordt terugbetaald.

de verschillende kampen en tiener 2daagses en

- Vanaf één week voor de start van de activiteit:

betaal je onmiddellijk. Inloggen doe je met de naam

50% van de deelnameprijs wordt terugbetaald.

van het deelnemende kind. Je kan ook inloggen
op je eigen account en je kinderen koppelen via de
gezinsrelaties, op deze manier kan je meerdere
kinderen tegelijkertijd inschrijven.

Bij annulering omwille van ziekte of familiale
omstandigheden wordt de deelnameprijs volledig
terugbetaald na voorlegging van een doktersbriefje
of overige bewijsstukken en indien de Jeugddienst

Wens je gebruik te maken van het UiTPAS

of Sportdienst op voorhand verwittigd werd. Indien

omruilvoordeel ‘2 euro korting op een UiT-Kajuit

de deelnemer slechts een deel van de activiteit

activiteit’, dan kan je dit enkel bij een inschrijving op

afwezig is, wordt de dagprijs terugbetaald van

de Jeugddienst zelf. Deze korting is beperkt tot 10

de dagen waarop de deelnemer door ziekte niet

keer per kind per jaar.

kon deelnemen aan de activiteit. De terugbetaling

Heb je je kind in het verleden al ingeschreven voor
een activiteit via de webshop, dan kan je inloggen
met je gebruikersnaam en paswoord. Ben je het

gebeurt na afloop van de activiteit. Bij ziekte wordt
er geen annulatiekost aangerekend.

paswoord vergeten? Dan kan je op de startpagina

Meebrengen

van de webshop klikken op ‘wachtwoord vergeten’.

In de prijs voor elk UiT-Kajuit kamp, sportkamp of

Je ontvangt een mailtje en dan kan je een nieuw

tiener 2daagse zitten de tienuurtjes, vieruurtjes en

paswoord opgeven.

water of drankjes inbegrepen.

Heb je je kind nog nooit ingeschreven via de

Dit breng je nog mee?

webshop, neem dan contact op met de Jeugddienst

- Je lunchpakket

of Sportdienst zodat je account actief is op het
moment dat je wil inschrijven.
Inschrijven voor de UiT-Kajuit kampen, tiener
2daagses en sportkampen kan vanaf woensdag 13
januari om 18u. Heb je geen computer of internet
ter beschikking? Dan ben je die avond tussen 18u en

- Extra tussendoortje
- Extra drank
- Een drinkfles met je naam op, je kan steeds water
bijvullen op de kampen
- Reservekledij en –schoenen indien nodig

20u welkom op de Jeugddienst of Sportdienst. We

Soms staat een zwemactiviteit op het programma,

helpen je graag op weg.

breng dan ook zeker je zwemgerief mee!
Het is handig om een zak reservekledij mee te

Vragen over sportkampen:
056/733 460

brengen. Misschien spelen we waterspelletjes of

Vragen over UiT-Kajuit of tiener 2daagses:
056/733 480

Als

http://webshop.harelbeke.be

moet worden.

Inschrijven voor het Kriebelkamp kan
enkel telefonisch, per mail of op de
Jeugddienst zelf vanaf 13 januari.

word je net iets vuiler tijdens al het ravotten.
je

kind

medicatie

neemt

tijdens

de

vakantiewerking, geef dit dan ook mee samen met
een duidelijk overzicht wat wanneer toegediend

Opvang
Tijdens elk UiT-Kajuit kamp wordt dagelijks
opvang voorzien op de locatie waar het kamp
doorgaat.
Er is vooropvang van 7u30 tot 9u. De na-opvang
begint om 16u en duurt tot 18u.
Voor de tiener 2daagses wordt een start- en
einduur meegegeven.
Voor de sportkampen van Sport Harelbeke kan
je opvang vragen tussen 8 en 9 uur en tussen
16 en 17.30 uur. Hiervoor mail je naar
sport@harelbeke.be. Je vermeldt de naam van
je kind en het kamp waarvoor je opvang wenst.
Voor de avonturenkampen van Oenanthe is er
sowieso elke kampdag opvang tussen 7.30 en 9
uur en tussen 16.30 en 17.30 uur in De Gavers.

JEUGDDIENST
Tweebruggenstraat 30
8530 Harelbeke
056 733 482
jeugd@harelbeke.be

0PENINGSUREN
Maandag en vrijdag van 9u tot 12u
en van 14u tot 18u
Woensdag van 14u tot 17u
De overige dagen wordt er
op afspraak gewerkt

SLUITINGSPERIODE
Maandag 5 april
Van 21 juli t.e.m. 1 augustus
Maandag 1 en dinsdag 2 november

SPORTDIENST
Stasegemsesteenweg 21
8530 Harelbeke
056 733 460
sport@harelbeke.be

OPENINGSUREN
Van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u
Dinsdag en woensdag tot 19u
Vrijdag tot 16u

SLUITINGSPERIODE
Maandag 5 april
Van 19 juli t.e.m. 15 augustus
(burelen open elke werkdag
van 9u tot 12u en van 14u tot 16u)
Maandag 1 en dinsdag 2 november

info

SPEELPLEINWERKING
Vakantie? Op het speelplein natuurlijk!
Zin in een gevarieerde en avontuurlijke vakantie? Dan is de speelpleinwerking zeker iets voor
jou! Enthousiaste animatoren verzinnen dagelijks fantastische activiteiten: originele spelletjes,
creatieve knutselactiviteiten, boeiende workshops, een leuke daguitstap, ravotten in de modder…
Op het speelplein kan het allemaal!

Waar?
SPEELPLEINWERKING BAVIKHOVE

Puit

Spee
lpl

Bavikhovedorp 16
8531 Bavikhove

SPEELPLEINWERKING HARELBEKE
on
n
el
oz

n
ei

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke
0476 781 766

0492 154 769
B avik h ov

Voor wie?

e

Voor alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Omwille van organisatorische redenen moeten de kinderen effectief 3
jaar zijn en zindelijk zijn overdag.

Hoe ziet een dagje speelplein er uit?
7u30 tot 9u

Inschrijvingsmoment

9u tot 9u30

Verzamelen en toneeltje

9u30 tot 12u

Activiteiten

12u tot 13u

Inschrijvingsmoment /

		Afhaalmoment
		Boterhammetjestijd
		

en vrij spelen

13u tot 16u

Activiteiten

16u tot 18u

Afhaalmoment

		Vrij spelen

KROK U SVAK A NT I E
Van maandag 15 februari tem vrijdag 19 februari

PA ASVAK A NT I E
Van dinsdag 6 april tem vrijdag 9 april
Van maandag 12 april tem vrijdag 16 april

ZOM E R VAK A NT I E
Van donderdag 1 juli tem vrijdag 2 juli
Van maandag 5 juli tem vrijdag 9 juli
Van maandag 12 juli tem vrijdag 16 juli
Van maandag 19 juli tem dinsdag 20 juli
Van maandag 2 augustus tem vrijdag 6 augustus
(deze week enkel werking in Harelbeke)
Van maandag 9 augustus tem vrijdag 13 augustus
Van maandag 16 augustus tem vrijdag 20 augustus
Van maandag 23 augustus tem vrijdag 27 augustus
Van maandag 30 tem dinsdag 31 augustus
(enkel werking in Bavikhove)

H E R F ST VAK A NT I E
Van woensdag 3 november tem vrijdag 5 november

GELIEVE DE INSCHRIJVINGS- EN
AFHAALMOMENTEN TE RESPECTEREN.

Wat breng ik mee naar het speelplein?

Inschrijven voor uitstappen

- Lunchpakket

Inschrijven voor de uitstappen kan op de

- Voldoende drank en een tussendoortje

Jeugddienst

(in de voormiddag krijgen alle kinderen
een drankje en tussendoortje op de
speelpleinwerking)
- Reservekledij en een handdoek (bij mooi weer)

of

op

de

speelpleinwerking

zelf. Inschrijven voor uitstappen tijdens de
zomervakantie kan vanaf donderdag 1 juli. Er
is geen werking voorzien voor kinderen die niet
meegaan op uitstap.
Ook bij de uitstappen respecteren we de leeftijds-

Hoe betalen voor een dagje
speelplezier?

grenzen. Vol = vol!
www.harelbeke.be/speelpleinwerking

Deelname aan de speelpleinwerking wordt na
elke vakantieperiode gefactureerd.
Prijs voor een halve dag:

€3

Prijs voor een volle dag:

€6

Iedereen met een UiTpas met MIA-tarief heeft
recht op korting. Deze korting wordt in mindering
gebracht op de factuur. Ouders kunnen enkel
van de korting genieten indien ze een UiTPAS
aanvragen bij het Huis van Welzijn.
Wens je gebruik te maken van het omruilvoordeel
‘2 euro korting op een dagje speelpleinwerking’
waarbij je vijf UiTPAS punten kan omruilen
voor een korting op je factuur, doe dit dan op de
speelpleinwerking zelf bij het inschrijven van je
kind. Deze korting is beperkt tot 10 keer per kind
per jaar.

MET DE UITPAS NAAR DE UIT-KAJUIT,
SPEELPLEINWERKING, SPORTKAMPEN,
TIENER 2DAAGSES…
KOM JE HUIS UIT MET… UITPAS
UiTPAS is je voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Spaar punten als je
deelneemt aan bijvoorbeeld de speelpleinwerking, kampen of tiener 2daagses en ruil je
punten in voor leuke cadeaus en kortingen. Een UiTPAS kost 3 euro, deze is persoonlijk
en levenslang geldig.
Heb jij nog geen UiTPAS? Koop dan zeker nog eentje aan voor de vakanties van start gaan!
Je kan deze aankopen op onder andere de Sportdienst en Jeugddienst. Je krijgt meteen
al enkele leuke welkomstvoordelen.
Heb je een beperkt inkomen? Dan heb je misschien recht op een UiTPAS met kansentarief.
Je ontvangt een UiTPAS zuidwest aan 1 euro en kan genieten van 80% korting bij deelname
aan UiTPAS activiteiten. Meer info en deze UiTPAS kan je verkrijgen bij het Huist van Welzijn
(056/735 190).
Meer info, verkooppunten, omruilvoordelen: www.uitpas.be

info

UiT-Kajuit
De UiT-Kajuit staat voor een divers
aanbod leuke themakampen voor
specifieke leeftijdsgroepen. De
kampen worden georganiseerd voor
3-6 jarigen, 7-9 jarigen en 10-12
jarigen.
Tijdens elk kamp staan een
daguitstap, verschillende
workshops en enkele eigen
activiteiten op het programma, die
passen in het thema van die week.
De activiteiten beginnen om 9u
en eindigen om 16u. De kampen
worden georganiseerd voor een
kleine groep kinderen met vaste
begeleiding. Bij elk kamp is ook
vooropvang voorzien vanaf 7u30 en
is er na-opvang tot 18u.
Inschrijven voor een kamp kan enkel voor de volledige week.
www.harelbeke.be/uit-kajuit

Het Kriebelkamp is een themakamp georganiseerd voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar die net dat ietsje meer ondersteuning nodig hebben. Broers en zussen zijn
ook welkom! Samen met een vaste animatorenploeg en een kleine groep kinderen
worden allerlei toffe activiteiten georganiseerd op maat van elk kind.
www.harelbeke.be/kriebelkamp

Tiener 2daagses
Voor tieners van 12 tot en met 15 jaar
worden tijdens de paasvakantie en de
zomervakantie drie tiener 2daagses
(zonder overnachting) georganiseerd
boordevol avontuurlijke, uitdagende,
stoere, spectaculaire en megatoffe
activiteiten.
Tijdens een 2daagse staat een combinatie
van een daguitstap en eigen activiteiten
op het programma.
www.harelbeke.be/tiener-2daagses

Nieuw
bij Sport
Harelbeke
Kleutersportkampen
van 9 tot 16 uur
Op vraag van heel wat ouders organiseert Sport
Harelbeke vanaf 2021 kleutersportkampen die
volle dagen doorgaan. Actieve spelletjes en
sporten in de voormiddag worden aangevuld met
iets rustigere activiteiten in de namiddag.
Er wordt elke week rond een thema gesport,
gespeeld, geknutseld, gezongen of gekookt onder
toeziend oog van een kleuterleider of -leidster.
Een mooie afwisseling zodat ook de kleinsten
zich een hele week kunnen amuseren in en rond
de sporthal.

Themasportkampen
Sport Harelbeke 2.00
Gediplomeerde lesgevers voorzien voor kinderen
van het lager onderwijs en tieners tot en
met derde middelbaar een week vol sporten
en activiteiten in een thema. Dat gaat van
uitdagende opdrachten en interactieve spelen
over een hindernissenbaan tot een uitstap naar
een sport op verplaatsing.
Tijdens het sporten zorgen we voor een
positieve sfeer zodat kinderen en tieners leren
om verdraagzaam en eerlijk te zijn tijdens een
oefening, een spel of competitie.

Sportkriebelkamp
Dit kamp is er eentje speciaal voor kinderen
van het eerste tot en met vierde leerjaar uit
het buitengewoon basisonderwijs. Kinderen
die net iets meer uitleg nodig hebben bij het
beoefenen van sport kunnen hiervoor inschrijven.
Neem contact op met Sport Harelbeke voor de
inschrijving.

Avonturenkampen Oenanthe
Al jaren organiseert Oenanthe avonturenkampen
op het provinciaal domein ‘’De Gavers’’. Het
basisrecept is avontuur, een kamp voor kinderen
die graag buiten ravotten en houden van sporten
met een avontuurlijk tintje. Onder deskundige
begeleiding gaan de kinderen elke dag het
avontuur tegemoet. Er wordt elke ochtend
verzameld op het grasveld voorbij de molen. Te
land, te water en in de lucht! Meer info over de
inhoud van de kampen vind je terug op de
www.oenanthe.be/kampen. Vanaf 2021 kan je
voor enkele Oenanthe kampen inschrijven via
Sport Harelbeke.
Check voor de
avonturenkampen
dit logo:
Je vindt ze terug
tussen het aanbod
van de sportkampen.

info

Noteer nu al deze datum op jouw
kalender: woensdag 21 april 2021.
Samen met jou kijken we alvast uit
naar de Buitenspeeldag! Klein en
fijn als het moet, groot en druk als
het mag. Eén ding is zeker, klein
of groot, buiten spelen zullen we
allemaal doen!

